
إلها له أن )) في (( كاذبا موسى )) أي لنظنه " (( وإنيفقال: 
نفوسققهم فققي يقققع أن من أصحابه, وخوفا على تمويها هذا  قال" غيري
)) كاذبا لنظنه (( وإنيصرحا, قال:  له يبني أن وزيره أمر حين شيء

أنه يعلم بل كاذب موسى أن يظن ل كاذب, هو المقالة هذه في وفرعون
لفرعققون: أي لققه قققال أنققه موسققى عققن وتعققالى تبققارك الله لقول صادق

بصصصائر والرض السماوات رب إل هؤل ء أنزل ما علمت (( لقد
والل:م بالقسم إياه مؤكدا هذا  قال)) علمت (( لقدالكل:م:  هذا  قال))

كققذبا كققان لققو موسى قاله ما إنكار على القادر الرجل هذا وقد, ويخاطب
والرض السصصماوات رب إل هؤل ء أنزل ما علمت (( لقدله:  قال

يمنعققه مانع له هل ) فرعون) مثبورا فرعون يا لنظنك وإني بصائر
إل هققؤلء أنققزل ما أنه يعلم أنه يعلم قادر, لكنه ل, هو ؟ أعلم لم يقول أن

بصائر.  والرض السماوات رب
)) نظلمصصا أنفسصصهم واسصصتيقنتها بها (( وجحدوا:  تعالى الله وقال
ظلما, فققالمهم بها لستيقن, جحدوا هي ما لجحدوا أجله من مفعول هذه
هققو ؟ حققق أو كققذب الجملققة  هققذه)) كاذبصصا لنظنصصه (( وإنيقوله:  أن

ذلققك قققال صادق, لكنققه أنه يعلم كاذب, هو وهو كاذبا لظنه كاذب, يقول
اللققه الشققك. قققال مققن شيء قلوبهم في يقع أن من وخوفا لقومه تمويها
" قصصالالمفسققر:   يقققول)) كاذبا لنظنه (( وإنيفرعون:  عن تعالى

".  تمويها ذلك فرعون
) نعققم) السصصبيل عصصن وصصصد عملصصه سو ء لفرعون زين (( وكذلك
القاعققدة على الذي التزيين, أيهما هذا مثل أو الفعل هذا مثل وكذلك: أي

بعققدها, أي الققذي للفعققل مطلقا مفعول تكون كذلك أن قلنا الثاني, لننا ؟
زيققن لقققومه والترويققج التمويه لفرعون, وهذا زين الذي التزيين هذا مثل

بالسوء, وقققد المارة والنفس الشيطان زينه عمله, والذي سوء لفرعون
(( كصصذلكتعالى:  قال يشاء, كما من يضل الله وجل, لن عز والله يقال
عنققه حجققب أنققه بمعنى قدرا زينه تعالى فالله))  عملهم أمة لكل زينا

العمل. هذا يعمل أن بالسوء المارة والنفس الشيطان له زين الهدى, ثم
للعهققد, التي ال فيها هنا  والسبيل)) السبيل عن وصد عمله (( سو ء

(( عنالققذهني,  ؟ الققذهني أو الحضققوري أو الققذكري ؟ الثلثة العهود أي
الهدى " طريقالمؤلف:  قال ولهذا الهدى سبيل هو  الذي)) السبيل

الصققاد بضم هذه صصد"  وضمها الصاد ) بفتح ( صد قرا ءتان وفيها
صصد يسم لم لما مبنية أنها على لمققا مبنيققة أنهققا علققى الصققاد بفتح فاعله, 



بنفسققه صققد أنه معنى هل ؟ لزمة أو متعدية هي هل فاعله, ولكن سمي
جميعا, للمعنيين صالح مشترك لفظ المعنيين, لنها تشمل ؟ غيره صد أو

يحمقل فققإنه يتنافيقان ل لمعنيين يصلح لفظ كل أن التفسير في والقاعدة
يترجح.  بما فيعمل يرجحه ما أحدهما في كان إذا جميعا, إل عليهما

كيصصد (( ومصصا:  وتعققالى تبققارك اللققه  قققال)) السصصبيل عصصن (( وصصصد
كلمات كلها أشبهها وما والخداع والمكر ) الكيد) تباب في إل فرعون

مقصققوده إلققى الخفيققة بالسققباب النسققان يتوصققل أن متقاربة, ومعناهققا
هققذا إلى مغلوبا, فيتوصل يكون أن خصمه من يقصد إنسان بخصمه, كل

كاد فرعون هذا, طيب إلى الوصول إلى الخصم بها يعلم ل خفية بأسباب
هققذا علققى يرقققى أن أجققل صرحا, مققن لي لهامان: ابن يقول أن في كيدا

رب أجققد وقققال: لققم نققزل ثققم النققاس أمققا:م نظققر غايته وصل فإذا الصرح
فرعققون كآل عامة على العامة, لسيما على تمويه, لسيما موسى, وهذا

حقيقققة, عنققدهم يكقون شققيء الطاغية, فكل الظالم هذا بهرهم قد الذين
إل فرعصصون كيصصد (( وما:  تعققالى اللققه قال ؟ ينفعه الكيد هذا هل لكن
خسارة.  في إل  أي) تباب في

تعمل, وأبطققل ل أنها مهملة, يعني حجازية هي ؟ تميمية أو حجازية هنا ما
بقا مع إن دون ما    أعملت ليس يقول: إعمال مالك الثبات, وابن عملها
 النفي

وانتفققائه النفققي لبطلن مهملققة هي نقول هذا يبقى, فعلى لم هنا والنفي
. بإل
وترفعققه, وذلققك فرعون استعلء الية هذه فوائد فوائد: من الية هذه في

)) لصصي (( ابنقققوله:  صرحا, وتأمل له يبني أن وزيره إلى المر بتوجيه
قال: ابن, لكققان لو والتعاظم, إذ الترفع في أعظم هذا ابن, لن يقل ولم
هذا استخد:م أنه على هذا قال: لي, دل إذا إبها:م, لكن يبني, فيه أحد لي

تاما. استخداما الوزير هو الذي الرجل
سققواء قققديما عرفققا كققان الوزراء اتخاذ الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن
موسققى قققول الخيققر وزراء الشر, فمن في وزيرا أو الخير في وزيرا كان
) وقول) أخي هارون أهلي من وزيرا لي (( واجعلالسل:م:  عليه
سققأله حيققن عنهققم اللققه رضققي طققالب أبققي بن علي بن الحسين بن علي

فققترحم عنهما الله رضي وعمر بكر أبي عن الرافضة وهم الشيعة زعماء
صققلى النققبي  يعنققي" جدي وزيرا " هماعليها:  الثناء في عليهما, وقال

مققن كققل بققأن عملهققم سققوء لهم زين قد لنهم وسلم, فرفضوه عليه الله



عليه الله صلى النبي يكون هذا عليا, وعلى أبغض فقد وعمر بكر أبا أحب
) بكصصر  ( أبوقققال: إليققك أحب الرجال أي سئل لعلي, لنه مبغضا وسلم
هذه عاقبة كانت كيف لعلي, فانظر مبغض الرسول يكون قاعدتهم فعلى

نعم. الباطلة الفاسدة القاعدة
فاعله, دون به المر إلى الشيء نسبة الكريمة: جواز الية هذه فوائد من

البناء يتولى هامان أن يريد ل  وهو)) صرحا لي (( ابنقوله:  من تؤخذ
. وزير لنه يأمر بل بنفسه

فققي الققذاتي العلققو تعققالى اللققه علققو الكريمة: إثبات الية هذه فوائد ومن
أبلصغ لعلصي صصرحا لصي (( ابنقققوله:  مققن السققابقة, تؤخققذ الشرائع

عليققه موسققى أن علققى يققدل  فهققذا)) السصصماوات أسصصباب السباب
السماء.  في الله بأن أبلغه قد السل:م

الققدلئل: جميققع عليققه دلققت لنققه ينكققر ل أمققر الققذاتي الله علو أعني وهذا
عققز اللققه علققو على دلت والفطرة, كلها والعقل والجماع والسنة الكتاب

أن يمكقن ل السقماء, وأنقه فقي وتعقالى سققبحانه الذاتي, وأنه العلو وجل
تتعلقق لنهققا لهميتهققا النقطققة هققذه علقى نركققز الرض, ونحقن في يكون

بالعقيدة. 
اللققه علققو علققى قاطعققة دللققة الدالققة المتنوعة الدلة أكثر فما القرآن أما

الذاتي. 
الصققلة عليققه وإقققرارا, فققالنبي وفعل قققول ذلققك على دلت السنة وكذلك

فققإنه بقققوله وبققإقراره, أمققا وبفعلققه بقققوله الذاتي الله علو أثبت والسل:م
. ) العلى ربي ( سبحانسجوده:  في يقول والسل:م الصلة عليه
خطققب حيققن بعرفة الوقوف في تعالى الله علو إلى فأشار فعله في وأما

.) اشهد ( اللهموقال:  الناس
( أيصصنسققألها:  لما السماء قالت: في التي الجارية فبإقراره إقراره وأما
 ). ؟ الله
اللققه قققال: إن أحققد منهققم مققا ذلققك على السلف أجمع الجماع: فقد وأما
أحققد منهم الرض, وما في الله قال: إن أحد منهم السماء, وما في ليس

مققا يعنققي مجانبققة؛ ول محايثققة ول سققفول ول بعلو يوصف ل الله قال: إن
متصققل ول شمال ول يمين ول تحت ول فوق ليس الله قال: إن أحد منهم

 المعطلة؛ قاله كما منفصل ول بالخلق
؟ الثبققات دليققل هققو النفققي, فمققا عنهققم يققرد لم أنه قائل: نسلم قال فإذا

الصققحابة عققن يققأتي لم والسنة القرآن في نص كل أن ذلك فنقول: دليل



بلغتهققم نققزل القققرآن بققه, لن يقولققون أنهققم اليقين علم نعلم فإننا خلفه
أنهققم علققى ذلققك دل خلفققه عنهققم يققرد ولققم بهذا خوطبوا ويعرفونه, فإذا

قققال الخصققو:م, إذا مع المناظرة عند تنفعك مهمة نقطة به, وهذه قائلون
ذلققك الصققحابة تقول: قققال ؟ مثل العلو في الله أن الصحابة قال لك: أين

به قائلون فإنهم خلفه الصحابة عن يرد ولم العلو بإثبات جاء نص كل لن
وجل.  عز الله أراد ما على وفهموه وعرفوه بلغتهم نزل قطعا, لنه

لقققال ؟ النزول أو كمال صفة العلو هل إنسان أي سألت العقل: فلو وأما
لققك: العلققو؛ لقققال ؟ المحققاذاة أو أكمققل صفة قلت: العلو لك: العلو, ولو

وجل.  عز لله ثبوته على العقل دل فالعلو إذن
كل:م فققي تقققرأ لققم العجققائز مقن عجققوزا تسققأل, اسققأل الفطرة: فل وأما

قققالت: فققي ؟ اللققه سألتها: أيققن لو ؟ لك تقول ماذا المعطلين المتكلمين
دعققوا إذا بققالنفي القققائلين نفققس أن ذلك, والعجب إل تعرف السماء, ول

مسلم.  شيء السماء, وهذا إلى عليهم قهرا أيديهم رفعوا وجل عز الله
قبلققة الكعبققة أن كمققا الققداعي قبلققة السققماء يقولققون: إن أنهم وادعاؤهم

ل حيث من الشرك في السماء, فوقعتم تدعون أنتم إذن المصلي, نقول
ل فطققري أمققر وجققل عققز اللققه علو أن لله الحمد حال كل تعلمون, وعلى

عليه.  دلت الدلة جميع ذلك تكلف, ومع ول تعلل إلى يحتاج
ليققس تعققالى اللققه فيقولون: إن بصائرهم تعالى الله أعمى أقوا:م يأتي ثم

استمع:  ؟ يقولون العلو, فماذا في
اللققه الجهميققة, أن حلولية مكان, وهؤلء كل في الله يقول: إن من منهم

فققي الجققو فققي الققبيوت فققي السققواق فققي المسققاجد فققي مكققان كل في
تبطققل كما باطل مكان, وهذا كل في المراحيض في بالله والعياذ السماء

ولبد:  أمرين من واحد منه يلز:م الليل, لنه ظلمة الشمس
وبعضققه هنققا بعضققه متجزئققا اللققه يكققون أن متعددا, وإما الله يكون أن إما

عليققه يلققز:م عمققا النظر بقطع هناك, هذا وواحد هنا واحد متعددا هناك, أو
وأنتققن المكنققة أقققذر فققي الله يكون أن توجب التي الفاسدة اللواز:م من

المكنة. 
اللققه إن نقققول يقولققون: ل الققذاتي اللققه علو ينكرون الثاني: لمن والقول

عنه, وين منفصل ول بالعالم متصل ول شمال ول يمين ول تحت ول فوق
نجققد لققم العققد:م لنققا صققفوا قيل العلماء: لو بعض قال عد:م, يعني ؟ يروح
لهققم ليققس الله, وأنققه يعبدون ل أنهم المر فحقيقة هذا؛ من أشمل وصفا

إطلقا.  إله



الذاتي.  الله علو على دليل الية فنقول: في التفسير إلى نعود
الطققرق أقققرب يسلك أن المتكلم بلغة من الكريمة: أن الية فوائد ومن
المخاطب.  جذب إلى

أسصصباب السصصباب أبلصصغ (( لعلصصيلقققوله:  البيققان ثققم البهققا:م ومنهققا
البشر. كل:م وفي القرآن في كثير  وهذا)) السماوات

لقققوله: وعققدد جمققع السققماوات الكريمققة: أن اليققة هققذه فوائققد ومققن
: تعققالى اللققه سققبعة, قققال معققروف هققي كمققا  وهققي)) (( السماوات

رب مصصن (( قصصلتعققالى:  ) وقققال) شصصدادا سصصبعا فوقكم (( وبنينا
أو متراصة هذه السماوات عليه, وهل متفق  وهذا) السبع السماوات

حققديث قاطعققة دللققة ذلققك علققى الثققاني, ويققدل الجققواب ؟ فجققوات بينها
سماء إلى سماء من يعرج كان وسلم عليه الله صلى النبي المعراج, فإن

.
النققاس يدعون الضلل وأئمة الضلل رؤساء الكريمة: أن الية فوائد ومن
الحققق, وبيققن بينهم يحولوا أن يستطيعون, ويحاولون ما بكل الضلل إلى

هققذه قققال لمققاذا التفسققير في بينا  وقد)) كاذبا لنظنه (( وإنيلقوله: 
التمققويه مققن يقولققون وما الضلل وأئمة الضلل برؤساء تغتر الكلمة, فل

السققلطة, بققل لهم الذين السلطة أئمة على مقصورا هذا والدجل, وليس
الهدامققة أفكققارهم إلققى النققاس يققدعون الققذين الققدعوة أئمققة علققى حققتى

يكققون أن يوجب ما والتضليل التمويه من عندهم السافلة, تجد وأخلقهم
. بصيرة له ليس من به يقع فخا

ه فيزيقن العبقد يبتلقي وجقل عز الله الكريمة: أن الية فوائد ومن سقوء ل
قققول لهذا ) ويدل) عمله سو ء لفرعون زين (( وكذلكلقوله:  عمله
تعققالى: ) وقققوله) عملهصصم أمة لكل زينا (( كذلكوتعالى:  تبارك الله

مصن يضصل اللصه فصإن حسصنا فصرآه عملصصه سو ء له زين (( أفمن
)حسصصرات) عليهصصم نفسصصك تصصذهب فل يشصصا ء مصصن ويهدي يشا ء

سققوء لقه يزيققن قققد النسققان المسققألة, فققإن لهققذه النتبققاه على فاحرص
نوعان:  العمل, والتزيين

النوعين.  أعظم حسنة, وهذا السيئة هذه النسان يرى الول: أن النوع
فيه وليس سهل بهواه, ويقول: هذا إليه فيميل سيئا يراه الثاني: أل النوع

سيقع فإنه سيئا السيئ يرى ل من الواقع, لن في التزيين من شيء, هذا
سيئا. يراه ل لنه نفسه في لهوى له, وإما زين لنه فيه رغبة فيه, إما

من الله, فهو سبيل عن الناس يصد فرعون الكريمة: أن الية فوائد ومن



أخققرى: آيققة فققي تعققالى اللققه قققال تعالى, وقققد الله سبيل عن الصد أئمة
ينصصرون ل القيامصة ويصوم النار إلى يدعون أئمة (( وجعلناهم

يكيققد تعالى كيدا, والله يكيدون فإنهم يخدعونك الئمة, ل هؤلء ) فاحذر)
. المؤمن لعبده كيدا
ل مكايققدة الصققرح هققذا ببنققاء أمققر فرعققون الكريمققة: أن الية فوائد ومن

الصرح هذا على كثيرة نفقات يخسر سوف أنه المعلو:م فمن حقيقة, وإل
بذلك. يهتم ل وهواه لغرضه العالي, لكنه

خسققارة, فققي لله والحمد المضلين كيد الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن
خسقارة فقي الطاغيقة هقذا كيد كان إذا خسارة, لنه في فكيده مضل كل

هققو الخسارة, مققا في كيده حصر شك, ولهذا ول أولى باب من دونه فمن
وأكيد كيدا يكيدون (( إنهموتعالى:  تبارك الله خسارة, وقال في إل

كيدهم.  من أعظم كيدا ) أي) كيدا
)) المكيصصدون هصصم كفروا فالذين كيدا يريدون (( أمتعالى:  وقال
هققو يجعلققه الكققافر كيققد أن المققؤمن تفققرح الققتي اليققات أعظم من وهذه

هصصم كفصصروا (( فالصصذين السققمية بالجملققة اليققة المكيققد. وجققاءت
وتأكده, إلققى عليهم ذلك ثبوت إلى إشارة الفصل  وبضمير)) المكيدون

أهققل يقققول كمققا السققمية الجملققة السمية, لن بالجملة جاء بكونه ثبوته
(( الفصل ضمير طريق عن بالحصر والستقرار, وجاء الثبوت تفيد العلم

 )). المكيدون هم كفروا فالذين
عققز الله وعد هذا أن لحظوا المؤمن, لكن تفرح لله والحمد اليات وهذه
المققؤمن مققن يكون سبب, أن إلى يحتاج الميعاد, لكنه يخلف ل وهو وجل
يثققق الكققافرين لكيققد المضققاد العمققل عمققل إذا المؤمن مضاد, وأن عمل
منققه, أمققا خسققارة في وهم عليهم سيكون الكيد هذا إن ويقول الله بوعد

فرشنا, وندع على ننا:م المكيدون, ولكننا وهم لهم يكيد الله نقول: إن أن
الصصذين أيهصصا (( ياعمققل:  مققن صحيح, لبد غير فهذا الغنم تأكل السباع
تباب.  في إل فرعون كيد ) وما) ينصركم الله تنصروا إن آمنوا

...:  الطالب
يبنققي  ول)) صصصرحا لصصي (( ابنيقققول:  كونه يظهر, لن ل : هذا الشيخ

أو حاضققرين يكونققوا أن يسققمعون, إمققا والنققاس سققيقول أنه بعيد, إذ هذا
الصرح, نعم.   الخبر, وسيبني يبلغهم

...:  الطالب
بقدعوة قلنققا إذا موسققى, لكنققه بقدعوة أو بفطرته كان سواء : نعم الشيخ



فققي جققاء كما انحرفت تكون فقد بفطرته شيء, أما علينا بقي ما موسى
الشققيء  لكن) يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه ( فأبواهالحديث: 

السماء.   في الله بأن وتقريره موسى قول هو الن لدينا المؤكد
مققن تفسققير هققو أ:م ثابتققة هققي هققل مسعود ابن لقراءة : بالنسبة الطالب

 ... ؟ قرآن أنه على الصحابي
مثال.  : نعم, هات الشيخ

قققراءة هققي متتاليات, هل أيا:م الكفارة: ثلثة آيات في : كقراءته الطالب
الصحابي. ؟ من تفسير هي بها, أو يقرأ سبعية
جققواز فالصحيح سندا القراءة صحت إذا سبعية, لكن ليست : هي الشيخ

ل بعضققهم: إنققه قققول الصلة, وأما خارج في ول الصلة في ل بها القراءة
عققن صققح ممققا سبعية غير بقراءة قرأ لو وأنه بالسبعيات إل القراءة يجوز

كلمة إن ضعيف, ثم فهو تبطل صلته فإن وسلم عليه الله صلى الرسول
ل عنققه اللققه رضققي مسققعود قيد, وابققن هي بل تفسيرا ) ليست ( متتابعة

اللققه صققلى الرسول من سمعها وقد إل مطلق في قيدا تكون قراءة يقرأ
إنسان: فيها لك قال النقل, إذا المهم لز:م, لن هو  ل, ما... وسلم، عليه

أن حاجقة فل ثقة أنه علمت ثقة, فإذا الناقل أن تعرف أن كذا, لبد قراءة
لز:م.  هو ما السبعة القراء من القارئ من تعرف
للالرجيم:  الشيطان من بالله : أعوذ القارئ لقا لو ذذي ((  لل لن ا لم ذم ليا آ وو لق

ذن ععو ذب لت وم ا عك ذد وه لل لأ ذبي ذد لس لشا لر ليا* ال ذم   وو لما لق لن ذه ذإ ذذ عة لهصص ليصصا لح ول ليا ا ون دد الصص
عع لتا لن لم ذإ لة لو لر ذخ لي ال عر ذه ذر لدا لرا لق ول ون ا لم لل *  ذم ةة لع لئ يي لزى لفل لس وج لل عي ذإ

لها لل وث ون ذم لم لل لو ذم ةحا لع ذل ون لصا رر ذم لك وو لذ لثصصى لأ ون لو عأ عهصص عن لو ذم وؤ لك عمصص ذئصص لل وو عأ لف
لن علو عخ ود لة لي لن لج ول لن ا عقو لز ور لها عي ذر ذفي ويصص لغ رب ذب لسصصا ليصصا ذح لو ذم *  وو ذلصصي لمصصا لقصص
وم عك ععو ود للى لأ ذة ذإ لجا لن ذني ال لن ععو ود لتصص للصصى لو ذر ذإ لنصصا ليصصا ال لو ذم *  وو ذلصصي لمصصا لقصص
وم عك ععو ود للى لأ ذة ذإ لجا لن ذني ال لن ععو ود لت للى لو ذر ذإ لنا ذني*ال لن ععو ود لر لت عف وك ذه لذل لل ذبصصال
لك ذر وش عأ ذه لو لس لما ذب وي ذه ذلي لل عم ذب ول لنا ذع لأ وم لو عك ععو ود للى لأ ذز ذإ ذزيصص لع ول ذر ا لفصصا لغ ول ا

(. .(
وتعققالى: تبققارك اللققه قققال الرجيققم الشققيطان مققن بققالله : أعققوذ الشققيخ

) في) الرشاد سبيل أهدكم اتبعوني قوم يا آمن الذي (( وقال
آل مصصن مصصؤمن رجصصل (( وقالوجققل:  عز الله يقول اليات هذه أول

 تحقيقققا)) آمصصن الصصذي (( وقاليقققول:  قبلهققا ومققا  وهنققا)) فرعون
حقا.  مؤمن وأنه ليمانه

) يققا) الرشصصاد سبيل أهدكم اتبعوني قوم يا آمن الذي (( وقال



مققا علققى مقدرة منصوبة منادى أنها إعرابها, وبينا على الكل:م قو:م: سبق
المحققل اشققتغال ظهورهققا مققن منققع للتخفيققف المحذوفة المتكلم ياء قبل

المناسبة, طيب. بحركة
(( أهصصدكم وحصصذفها اليصصا ء )) بإثبات اتبعوني قوم " (( ياوقوله: 

فققالمر اليققاء وجققود علققى واتبعون, أمققا قراءتان: اتبعوني أنها  يعني)) "
للتخفيف.  محذوفة فهي حذفها على المتكلم, وأما ياء لنها ظاهر

المققر, فعققل  جققواب)) (( أهصدكم أمققر, و  فعققل)) (( اتبعونوقوله: 
أهققدكم عليها, وأصل دليل قبلها والكسرة الياء بحذف مجذوما وقع ولهذا

مجزومققا, يكققون فققإنه للمققر جوابققا وقع إذا المضارع الفعل أهديكم, لكن
تتبعققوني إن مقققدر, والتقققدير بشرط مجذو:م أنه وقيل به مجذو:م إنه قيل

التركيب.  هذا على جاء ما كل في يقال أهدكم, وهكذا
الدللققة, هدايققة هنققا طريقه, والهدايققة  أي)) الرشاد سبيل (( أهدكم

بيققد تكققون التوفيققق هدايققة أن التوفيققق, إذ هداية بها يراد أن يمكن ل لنه
وسققلم: عليه الله صلى محمد لرسوله وتعالى تبارك وجل, لقوله عز الله

توفيققق, فقققوله: هدايققة تهققدي ل ) أي) أحببصصت مصصن تهصصدي ل (( إنك
الرشققاد, سققبيل سققبيل علققى أدلكم  يعني)) الرشاد سبيل (( أهدكم

ارتكققاب هققو التصرف, والغي حسن هو الغي, والرشاد سبيل ضد الرشاد
عمد.   عن الخطأ
دار هصصي الخصصرة وإن متصصاع الصصدنيا الحيصصاة هصصذه إنمصصا قوم (( يا

بنقي ضقلل أصقل الدنيا, لن في زهدهم إتباعه في رغبهم ) لما) القرار
النققبي قققال عليهققا, ولهققذا يكققون إنما الدنيا, والتنافس في الطمع هو آد:م

وإنمصصا عليكصصم أخشصصى الفقصصر ما ( واللهوسققلم:  عليققه اللققه صلى
أي ص تنافسصصوها كمصصا فتنافسوها الدنيا عليكم تفتح أن أخشى

لهققم بين يتبعوه أن طلب لما  فهو) أهلكتكم ما فتهلككم ص قبلنا من
((بها, فقققال:  الله سبيل عن صدوا فيها, والتي ينافسون التي الدنيا حال

الحياة حصر, وهذه  إنما: أداة)) متاع الدنيا الحياة هذه إنما قوم يا
النسققان بققه يتمتققع متاع إل الدنيا هذه الدنيا: مبتدأ, ومتاع: خبره, أي: ما

التفسير:  في المؤلف يقول يزول, ولهذا ثم قليل
". يزول )) تمتع " (( متاع

الققدنيا, هققي: ضققمير بعققد  الخرة: ما)) القرار دار هي الخر (( وإن
لققه محققل ل ضققمير الفصققل ضمير أن إن, واعلم القرار: خبر فصل, ودار

مققن لققه محققل شققيء, ل أي ول خققبرا ول مبتققدأ يعققرب العققراب, ل مققن



العراب.
فوائد:  ثل ث له أن أيضا واعلم

تمييققز الثالثققة الحصققر, والفائققدة الثانيققة التوكيد, والفائققدة الولى الفائدة
الفاضل, فهققو هو قلت: زيد فإذا المثال في هذا الصفة, ويظهر من الخبر
فوائد:  ثل ث منه استفدنا فصل ضمير

زيققدا أن أكققدنا حيققث الفاضققل, بققل هققو زيققدا أن أكققدنا التوكيد: حيث أول
الفاضقل, هقو غيققره, زيققد ل هقو, أي قلقت: زيققد لنقك الحصقر فاضل, ثم

الفاضققل, قلققت: زيققد لققو والخبر, فإنك الصفة بين الثالثة: التمييز الفائدة
قلققت: بعققد, فققإذا يققأت لم الخبر وأن لزيد صفة الفاضل يكون أن لحتمل

بيققن التمييققز يحصققل خققبرا, فبققذلك الفاضققل تكققون أن الفاضل, تعين هو
الصفة, طيب.  وبين الخبر
نتبصصع (( لعلنا:  تعالى قوله ذلك ودليل العراب من له محل ل أنه ذكرنا

لكققان, خققبرا الغققالبين جققاءت ) فهنققا) الغالبين هم كانوا إن السحرة
ليققس الغققالبون, لكنققه هم كانوا لكانت: إن العراب من محل له كان ولو
العراب, طيب.  من محل له

بضققمير بالتيققان ذلققك الخققرة, وأكققد الققدار هققي ؟ القققرار دار هي ما إذن
الفصل, طيب. 

يصصؤتى ( ولهذاالمستقر,  دار  أي)) القرار دار هي الخرة (( وإن
والنار, ويقال: يا الجنة بين فيوقف كبش صورة على بالموت

الجنصصة: يصصا لهل يقال وكذلك ويطلعون النار, فيشرئبون أهل
تعرفصصون لهصصم: هصصل ويطلعون, فيقال الجنة, فيشرئبون أهل
أمصصامهم, ويقصصال: يصصا الموت, فيذبح هذا فيقولون: نعم ؟ هذا
هذا  إذن) موت ول خلود النار أهل ويا موت ول خلود الجنة أهل

إذا القققرار, طيققب دار فهي الدار هذه عن انتقال فيه ليس دا:م القرار, ما
ه يعمل أن الولى فما متاع والدنيا القرار دار هي كانت الخقرة, لنهقا ؟ ل

كأنصصك الصصدنيا فصصي ( كن متققاع دار عبققور دار فهي هذه القرار, أما دار
 طيب.  ) سبيل عابر أو غريب

صصصالح عمصصل ومن مثلها إل يجزى فل سيئة عمل (( منقال:  ثم
يرزقصصون الجنصصة يصصدخلون فأولئصصك مصصؤمن وهو أنثى أو ذكر من

النققاس يجققازى وكيققف الخققرة لحققال كالبيققان ) هذا) حساب بغير فيها
 من: شرطية,)) مثلها إل يجزى فل سيئة عمل (( منفيها, فقال: 
الشققرط, جققواب مثلها: هققذه إلى يجزى فل الشرط, وجملة وعمل: فعل



الثقققاني, يجقققزى مفعققول  مثققل)) مثلهصصا إل يجصصزى (( فلوقققوله: 
سصصيئة عمصصل (( منالمستتر, يقول:  الفاعل نائب هو الول والمفعول

فقر أو مرض من النسان أصاب مآل, فما أو حال يسوء ما هي  السيئة))
النسققان أصققاب الحققال, ومققا فققي لكنه سوء هذا ذلك أشبه ما أو عاهة أو

الحققال في يكون المآل, وقد في ولكنه سوء فهذا أعماله على عقوبة من
مآل, طيب.  أو حال يسوء ما كل بالعقوبة, فالسيئة النسان يعاجل قد

كققان وإن حققتى كققانت مهمققا بواحققدة  السيئة)) مثلها إل يجزى (( فل
فققي مكققان, أو أي في أو المسجد في أو المدينة في أو مكة في النسان

عققن تعالى الله نص التي الحر:م الشهر في كان ولو أيضا, حتى زمان أي
القيصصم الدين ذلك حرم أربعة (( منها:  فقال فيها الظلم عن النهي

أنهققا اعلمققوا تزاد, ولكن ل السيئة ) فإن) أنفسكم فيهم تظلموا فل
أن نققرى أننققا الكميققة, يعنققي حيققث مققن ل الكيفية حيث من أشد تكون قد

لشققدتها ضققربات عشققر مققن النسققان علققى أشققد تكققون قد واحدة ضربة
فيه يرد (( ومنالمكي:  الحر:م في تعالى الله قال وقعها, ولهذا وشدة

). ) أليم عذاب من نذقه بظلم بإلحاد
ابققن عققن يققذكر مقا أن تققبين والسققنة الكتققاب عليه دل الذي التقرير وبهذا

سققيئاته بلققد فققي أبقى وقال: ل مكة من خرج أنه عنهما الله رضي عباس
عنققه, وابققن اللققه رضققي عبققاس ابققن عن يصح ل هذا فإن سواء؛ وحسناته

فققي قققال اللققه أن المققر, مققع هققذا عليه يلتبس أن من وأعلم أفقه عباس
ونمكية:  وهي النعا:م سورة لم ل ء ((  ذة لجا لن لسصص لح ول عه ذبا للصص عر لف وشصص لهصصا لع ذل لثا وم لأ

ون لمصص ل ء لو ذة لجصصا لئ يي لسصص لزى لفل ذبال وجصص لل عي لهصصا ذإ لل وث وم ذم عهصص لن ل لو عمصصو لل وظ )) عي
] 160: [النعا:م

شققرطية,  مققن: هققذه)) أنثى أو ذكر من صالحا عمل (( ومنقال: 
صالح, محذوف, والتقدير: عمل لموصوف صفة نعربها أن وصالحا: يجوز

أن يصققح المحققذوف المصققدر وصف مطلقا, لن مفعول نجعلها أن ويجوز
لموصققوف صققفة أنققه علققى أو مطلققق مفعول أنه على عليه العراب يقع

صالحا.  عمل محذوف, والتقدير
القبققول, شققروط فيققه تققوافرت ما الصالح العمل ؟ الصالح العمل هو فما

أمرين:  بين يجمع الله, يعني شريعة على لله خالصا يكون بأن وذلك
الصققالح, العمل هذا والسل:م الصلة عليهم لرسله والمتابعة لله الخلص

وجل, والثاني عز لله الخلص وهما القبول شروط فيه توافرت ما هو إذا
بعثققة بعققد أنه المعلو:م من غيره, لكن أو محمد سواء الله لرسل المتابعة



طيب.  غيره إتباع يصلح ل وسلم عليه الله صلى محمد
لقققوله صققاحبه علققى مققردود هو بل صالحا العمل فليس الخلص فقد إذا

الشرك عن الشركا ء أغنى ( أناالقدسي:  الحديث في وتعالى تبارك
. ) وشركه تركته غيري معي فيه أشرك عمل عمل من
النققبي لقققول مققردودا وكققان صققالحا العمققل يكن لم المتابعة في فقد وإذا

رد فهصصو أمرنصصا عليصصه ليس عمل عمل ( منوسلم:  عليه الله صلى
( .(

نقققول بيانية, كيف هنا من, فمن لق  بيان)) أنثى أو ذكر (( منوقوله: 
فيققه الصققل الموصققول موصققول, واسققم ) اسققم ( مققن لن ؟ لمققن بيققان

لبهامه.  مبينا يكون فإنه بيان بعده وجد البها:م, فإذا
مؤمنققا, فققإن يكققون أن لبد الشرط )) هذا مؤمن وهو أنثى أو ذكر (( من

ممققا العمققل كققان وإن ينفعققه, حققتى ل الصققالح عملققه فققإن مؤمنا يكن لم
تقبصصل أن منعهصصم (( وما:  تعققالى ينفعققه, لقققوله ل فققإنه نفعه يتعدى
ل المققؤمن ) فغير) وبرسوله بالله كفروا أنهم إل نفقاتهم منهم
يسقققي المققاء أنققابيب الطققرق, ومققد أصلح كافرا رجل أن عمله, لو ينفعه

الجققائع, العريققان, وأطعققم الكتققب, وكسققا المساجد, وطبققع الناس, وبنى
مققؤمنين, ليسوا لنهم عملهم المنافقين ينفع ل ل, ولهذا ؟ ينفعه هذا فهل
اعمل.  ثم الصل, آمن هو اليمان أن نعرف وبه


